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é fen&meno 
generalizado 

s 
Màrcelo Pontes' 

E alguém perguntar a um 
pobre se prefere linchar um 
assaltante ou dar-lhe direito 
de defesa, certamente ouvi-

rá palavras de descrédito em relaçáo 
à Justiça. Partindo de um exemplo 
como esse, tirado do dia-a-dia do 
cidadáo comum, simon Schwartz
man,47 anos, PhD em Ciência Políti
ca, professor da Universidade de 
Berckeley, na Califórnia, e do Insti
tuto Úiliversitário de Pesquisas do 
Rio de Janeiro, aponta uma das ra
zõ.es para justificar por que as parce
las menos esclarecidas da sociedade 
parecem tão pouco democrátricas, 
como revela a pesquisa do Ibope: 
elas se beneficiam menos da- dem(}-
cracia.-- ... . _~_ 

niV'e1-sãl, segundo Schwartz-
man, . a cônstatação de que as pes
soas de .nível intelectual mais eleva" 

- "",. do aceitam 
melhor -a 
idéia de um 
sistema polí
tico aberto, ' 
até porque 
entendem 
mais do as
sunto. 

- A mai
oria da popu~ 
lação, exata
mente a flar
cel~ mais po
bre, e princi
palmenteem 
países como 
o Brasil, não 
se importa 

·.ç:",/771l/"lri,'m.lln muito com 
as chamadas' regras democráticas, 
ná medida em que elas fracassam ou 
não~funéionamem seu benefício -
diz SchwartZman. 

"'"'Mas como' Justificar que precisa
~ente os que mais descrêem do regi
me democrátíco sejam 9S que mrus 
acreditam nos partidos políticos.-pe
ças básic&,S da engrenagem da demo
cracia? -

'~ A .política partidária, em boa 
parte - -r.esponde Schwartzman - é 
mercantil, de . clientela. "Você vota 

- em mim -que eu lhe dou um sapato, 
. mi" arranjo emprego para sua prima". 

11;:, assim que os políticos agem. O 
PMDB consegue ser um partido ma
ioritário porque também faz política 
lsiológica, 

Bonitinho - Por isso, e porque 
também chegou ao poder, o PMDB 
não tem mais como prinCipal charme 

, a pureza que herdou dos tempos de 
~.' --



'reSistência democrática do antigo 
MDS, ,Aliás, partido puro, bonitinho, 
ideológico, diz o professor, não ga
nha eleição, muito menos exibindo o 

, desempenh@ éxuberante demonstra-
do pelo PMDB ao ano passadõ-:Falar 
apenas em questões como a da de
pendência externa, não dá votos. É 
assim em quàlquer lugar do mundo, 
ensina Schwartzman. Partidos ' mo
dernos se fazem combinando o aten- ' 
dirnento dos interesses dos eleitores 
com planos de longo prazo. Ou seja, 
não podem atuar no varejo sem pen-
sal n? ~tacacto. , , 

--,- Não acho que o qJ,ladro parti
dário b~asileiro seja tão ruim como 
g6stam ' de dizer. Essa história de 
ficar esperando que um dia o Brasil 
tenha grandes partidos, como acham 
que e~.iste em outros lugares, não 

" tem sentido. Isso não é assim lá fora. 
. No ~r~sil, o~ partidos não podem ter 

, ' wna cor muitQ definida, têm que ser 
heterogêneos - diz Sch~artzman. 

Estado em contrapo~i<:ãO à fonna tle ' 
organização da sociedade - Uases 
do autoritarismo brasH~iro (1982, 
Editora Campus) - ~ o resultado de 
um empate. na sociedade. NingUém ' 

, manda. Mas se esse empate 'leva à 
párâlisia da máquina'go,vemamental 
o desgaste é inevitável e , contribui 
para <:> descrédito em rela9ão às insti.., 
tuições l'egulareS. " " I ' , 

. ~is , aí ',uma 'explicação que 
SchwartZ1p.ap trunbéin dá'para a pre
ferência que os entrevistados de 
curso primário da p~squisa do Ibope ' 
têm pelos 'regimes fortes e ~eia inter
VCI;lção ,dos militare,s,em asstmtqs à~ , 
interes~e popular. ,Na cabeça, das 
pessoas maJ,spobres', iinagina o pro
f~ssor, isso se passaassiti1:"jã que 
nã,o, funcioni desse jeito, tem qu~ , 
fl.mcionar no ,tapa". 
, - OBr~s~ te~ te~eno para qU,e 

apareçam 'peqU:eno~ , Führer. :re~os 
o ~xernplo paulista, podemos ter OU- ' 
tra - 'diz, lembrandó ao mesmo tem:" " 
po de , J âniç, Quadros e " de Leonel ' , , 

""T 

BózolaJ, este último com a vantagem 
. de crescer ,na medida 'direta' do fn:l
casso , do ~ovemo a,t1lal: 

Schwartzman aponta três fóm).~,. 
las que se fossem adotadas pelo sis
tema eleitoral brasileiro c,e'rtàrn~nte 
mudari~ o conceito que a p9pula
ção' faz dos 'partitlos e' dos PQlíticos: I. 

, . - O voto fiiC~ul,tativo estimularia 
os ~artiçios a atuar perma,ne:Átemen
t,e; pois preCisariam mobilizar os el~i- ' 
tores para su~s causas. COlll 'o voto, 
obrigatórip, .os pártidos só pJ;;ocuram. , 
os eleirores ~m época de eleição. 0 , 
voto cacareco; da pessQa Ç[Ue" não 
e'stá interessada no sistema politi<1o, ~ 
é produto da obpgatoridad€l pe vo- ' 
taro Coma obrigatoriedade, terp..se 

. voto mas não se tem participação. E 
sem a divisão do eleitorad,o em àis
tritos não há estrutura partidária 
que ponha .os rep~esentantes pm .con
tato pennanente com o eleitor. Pa:I'~ , 
completar, ainda poderia ser . dado 
aos eleitores o poder de cassar o 
mandato. 'de quem não o desemp~~ ~ 
l'lha ];)em. ' 
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